Vaatzorg in
Ziekenhuis Gelderse Vallei

‘Onze patiënten
kiezen zelf het beste
moment voor de
beste behandeling’

Erik Ponfoort, vaatchirurg

Snelle toegang tot de
polikliniek vaatchirurgie
voor een specialistische
behandeling

Door deskundige
vaatchirurgen die
behandelen volgens de
nieuwste technieken

Patiënt kiest beste
behandelmethode én
beste moment in
overleg met arts

Perifeer
vaatlijden
Spataderen
en diepveneuze occlusies

Aandoening

Aorta
aneurysma

In Ziekenhuis Gelderse Vallei kunnen patiënten met vaatproblematiek terecht voor
verschillende behandelingen. In overleg met de arts kiest de patiënt de meest geschikte
behandelmethode. Behandeling vindt meestal plaats binnen 2 weken na de intake, of
zoveel later als de patiënt dat wil. Zo krijgt de patiënt de behandeling die het beste
past bij zijn of haar aandoening, wensen en agenda.

Expertise

Gemak

Gestandaardiseerde multidisciplinaire work-up:
cardioloog, longarts, anesthesist, IC-arts

Onderzoeken en polibezoek op 1 dag

Goede beeldvorming door gezamenlijke
behandeling met interventieradioloog

Patiënt krijgt automatisch een oproep voor
(twee-)jaarlijkse controle op aorta aneurysma
of kleine aneurysma’s

Onderzoek

Behandeling

Gecombineerde afspraak voor duplexonderzoek, polikliniek en risicoscreening
voor atherosclerose

Meestal endovasculair of via open chirurgie

Grote capaciteit voor endovasculaire behandeling
dankzij dedicated hybride OK voor aortachirurgie

Claudiocatio:
Gecombineerde afspraak voor doppleronderzoek/looptest en polikliniek

Endovasculair of operatief, of een combinatie.
Minimaal invasieve behandeling i.s.m.
interventieradiologen

Dotter of operatie met een dotter i.p.v. grote
operaties. Mogelijk dankzij goede samenwerking
met interventieradiologen

Onderzoek en polibezoek op 1 dag

Kritische ischemie (rustpijn of necrose):
Binnen 1 week evaluatie op de poli,
controle op maat door vaatchirurg

Conservatieve behandeling in de eigen regio
bij speciaal opgeleide fysiotherapeut via
Claudicationet (ook voor huisartsen)

Gebruik van hybride OK

Dotterbehandelingen gebeuren in dagbehandeling
m.b.v. closure devices voor snellere mobilisatie

Gecombineerde afspraak voor duplexonderzoek en polikliniek, direct behandelvoorstel
door dermatologen en vaatchirurgen

Bij spataderen: endoveneuze laserablatie of
ligeren en convolutectomie, of een combinatie
(vaak poliklinisch onder lokale verdoving)

Speciale radial tip laserfiber voor behandeling
van spataderen geeft minder pijn en kortere
nabehandeling (48h kous)

Gestroomlijnd zorgpad door toevoeging van een
physician assistant

Bij diepveneuze occlusies: dotter van bekkenaderen bij post-trombotisch syndroom, veneuze
claudicatie en spataderen in de pubisregio

Zorginstituut NL heeft ZGV samen met Rijnstate
geselecteerd als 1 van de 4 behandelcentra voor
diepveneuze occlusies

Onderzoek en polibezoek op 1 dag. Patiënten
maken direct een afspraak voor behandeling

Goede samenwerking met interventieradiologen

Dit zijn onze artsen:

E.D. Ponfoort
vaatchirurg

J.E.M. Sybrandy
vaatchirurg

C. van der Waal
vaatchirurg

T.S. Kiers
physician assistant

G. van de Haar
physician assistant i.o.

A.L. Diederik
vasculair interventieradioloog

Daarom Ziekenhuis Gelderse Vallei:
Snelheid en service

Patiënten kunnen snel terecht voor onderzoek en policontrole op dezelfde
dag. Samen met de arts kiest de patiënt de beste behandelmethode op
het beste moment.

Goedgekeurde zorg

De afdeling vaatchirurgie ontvangt
al jaren het vaatkeurmerk en het
spataderkeurmerk. De kwaliteit,
de multidisciplinaire bespreking en
de samenwerking met de afdeling
dermatologie worden goed
gewaardeerd.

Ook voor cosmetische
behandelingen

Blijkt de indicatie tot behandeling
cosmetisch? Dan kan de patiënt
ook bij ons terecht met directe
toegang tot de diagnostische
work-up.

Korte lijnen

Voeding en bewegen

een chronische ziekte en zijn

bouwstenen van onze zorg.

Onze patiënten hebben vaak
dan al bekend in het ziekenhuis.
Onze lijnen met de andere
specialismen zijn kort.

Complete behandeling
onder 1 dak

De behandeling kan bijna altijd
poliklinisch worden verricht.

Blijkt de situatie van de patiënt

toch lastiger of zijn er complicaties?

Voeding en bewegen zijn

Deze maken de zorg effectiever,

dragen bij aan een sneller herstel
en zorgen dat de patiënt zich
beter voelt.

‘Met onze dedicated hybride OK
hebben wij grote capaciteit voor
endovasculaire behandelingen’

Ter plekke bieden wij alle

ziekenhuiszorg die de patiënt
nodig heeft.

Hans Sybrandy, vaatchirurg

Verwijzen
Verwijzen kan via ZorgDomein. Kies voor de volgende zorgproducten:

Cluster Heelkunde

Aandoening

Naam zorgproduct ZD

Zorgproducttype

Aorta aneurysma
Perifeer vaatlijden:
kritische ischemie

Vaatchirurgie

Regulier
Bij semi-spoed kies:
Verkorte toegangstijd

Perifeer vaatlijden:
claudiocatio

Claudiocatio intermittens +
evt wondexpertisecentrum

Combinatieafspraak

Spataderen
Diepveneuze oclusies

Varices

Combinatieafspraak

Intercollegiaal overleg
Voor intercollegiaal overleg of advies kunt u contact opnemen met de vaatchirurgen
via telefoonnummer (0318) 43 57 01. Onze artsen zijn altijd bereikbaar voor overleg via
de dienstdoende chirurg.

Contact
Telefoon
(0318) 43 57 01
Bezoekadres
Willy Brandtlaan 10
6716 RP Ede

